בס"ד

ישיבת מליאה מס'  – 3ר"ח אייר  9 ,במאי 2016

ז' אייר תשע"ו
 15מאי 2016

ריכוז החלטות מליאה מס'  – 3מתאריך ר"ח אייר ( 9במאי )2016
בעד

נגד

נמנע

החלטה

.1

אישור פרוטוקול מליאה קודם
(מס'  2/16מתאריך )22.03.16

22

----

----

פרוטוקול מליאה קודם
(מס'  2/16מתאריך – )22.03.16
אושר פה אחד

.2

אישור תמיכות
למוסדות על תיכוניים ומכינות
קדם צבאיות 2016

20

----

נבון בר
ועידו כץ

תמיכות למוסדות על תיכוניים
ומכינות קדם צבאיות - 2016
אושרו

.3

אישור תקציבי ישובים 2016 -

20

יחיאל
אמויאל

נבון בר

.4

מינוי איריס זנגי ונבון בר
לוועדת ביקורת

21

----

---

מינוי איריס זנגי ונבון בר
לוועדת ביקורת – אושר פה אחד

.5

מינוי קובי רוזנשטיין לוועדות –
חינוך וישובים

22

----

----

מינוי קובי רוזנשטיין לוועדות –
חינוך וישובים – אושר פה אחד

נושא

תקציבי הישובים ע"ס:
דולב – , ₪ 1,021,400כפר האורנים
–  , ₪ 10,940,534נוה צוף – 917,400
 , ₪רימונים – , ₪ 1,296,600
ענתות –  , ₪ 820,048נחליאל –
 ,₪ 1,826,655פסגות – 2,168,324
 ,₪מעלה לבונה – , ₪ 657,700
עפרה –  , ₪ 11,052,671כוכב יעקב
–  , ₪ 2,016,280כוכב השחר –
 , ₪ 2,166,350מצפה יריחו –
 , ₪ 4,331,400חשמונאים –
 , ₪ 8,355,100מבוא חורון –
 , ₪ 2,282,419עטרת – , ₪ 698,677
חדשה –  , ₪ 907,763בית חורון –
 , ₪ 2,026,000עלי – ₪ 10,130,000
 ,נעלה –  , ₪ 2,840,695שילה –
 , ₪ 3,164,208מכמש – ₪ 623,500
אושרו
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בס"ד

ישיבת מליאה מס'  – 3ר"ח אייר  9 ,במאי 2016

ז' אייר תשע"ו
 15מאי 2016

בעד

נגד

נמנע

החלטה

.6

אישור פרוטוקול ועדת הקצאות
(מתאריך )08.05.16

23

----

הלל
זרביב

פרוטוקול ועדת הקצאות
(מתאריך  - )08.05.16אושר

.7

אישור שינוי הרכב למליאת
מועצה דתית

21

נבון בר

21

נבון בר

----

.9

אישור תב"רים מס' 3/16

24

----

----

.10

אישור הארכת תוקף צו שמירה

24

----

----

.11

אישור מינוי ועדת ביקורת
בישוב מצפה יריחו

19

נבון בר

יחיאל
אמויאל

.12

אישור מינוי ועדת ביקורת
בישוב מעלה לבונה

19

נבון בר

יחיאל
אמויאל

נושא

.8

אישור הסכם הקצאת קרקע
לעמותת מרכז תורני עץ החיים –
"היכל אליהו"

אפי שרון שינוי הרכב למליאת מועצה דתית –
הסרת יצחק אמר וצירוף רוני בן חמו
אושר
הסכם הקצאת קרקע לעמותת מרכז
תורני עץ החיים – "היכל אליהו"
אושר
תב"רים מס' :
,6361 ,6360 ,6295 ,6223 ,1836
,9151 ,6365 ,6364 ,6363 ,6362
,9196 ,9182 ,9171 ,9168 ,9154
,9282 ,9233 ,9227 ,9214 ,9204
- 9288 ,9287 ,9286 ,9283
אושרו פה אחד
הארכת תוקף צו שמירה -
אושר פה אחד
מינוי החברים יעקב מישאל ,גרשון
אורלי ורו"ח יוסי מרקוביץ לועדת
ביקורת בישוב מצפה יריחו – אושר
מינוי החברים יוסי מימון
אוריאל מדמוני ,שילת דדשי
לועדת ביקורת בישוב מעלה לבונה
אושר

רשמה  :ליאת עטיה
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